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… وی اﻓﺰود :ﻃﺮح ﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزه وزارت ﻧﯿﺮو از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
دوم دز ﮐﻪ ﭘﺮوژه ای ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  720ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺖ و اﺟﺮای
آن ﺑﯿﺶ از  500ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺎز دارد ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ… .
رﺳﯿﺪه و در ﺳﺎل  1393اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎزﻫﺎی  2و  3اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
ازاﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ
و از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻧﯿﺰ
از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ …
… :ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی درآﻣﺪﻫﺎ ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از دوش
ﻣﻮدﯾﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮدﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،اﺟﺮای اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  ،1395اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮق )در ﺳﺎل …
… وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺠﻮم ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﺮﯾﺾ ﺷﺪن
ﻣﺤﻮر اﺳﺖ… .
… 6.درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاه اول ﻃﯽ  4ﺳﺎل دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  26ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻔﺎف را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ روﻧﺪ
ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮک از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﺑﺮد در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻫﻢ
اﯾﻨﮏ ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻨﻬﺎ اﭘﺮاﺗﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ آن ﻣﺜﺒﺖ …

… او اداﻣﻪ داد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮای اﯾﺮان
ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﯿﺪان و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼک ﺗﺠﻬﯿﺰات
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف وزارت ﻧﻔﺖ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ
ﺗﻮﺗﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ  10ﺳﺎل اﺑﺘﺪاﯾﯽ …
… وی ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺸﻮر را
ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ10 :
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎرات اﺣﺪاث و
ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪﻫﺎی اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ _ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود 200
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی  93ﺗﺎ  95ﺑﻪ رﻗﻢ  21ﻫﺰار و  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ… .
… :اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد در روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺷﻬﺮداری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در ﺳﺎل ﺟﺎری  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﯾﺰد ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ… .
…… ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮐﺸﻮر ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺪﺷﺎن اﺳﺖ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻗﻮی ای ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺷﯿﺎ دارای ﺳﻮاﺑﻖ
درﺧﺸﺎن در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺗﺎل  20ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
اﻋﻄﺎی رﺷﻮه وارد اﯾﺮان ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ،ﭘﺮوژه را
رﻫﺎ ﮐﺮد و از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ …
… :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻃﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ دﺳﺘﻮر اﺟﺮای آن را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ و آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﺮای اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
اﺑﻼغ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﺳﺨﻨﮕﻮ دوﻟﺖ و رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در دو
ﻧﺸﺴﺖ …
… ،در ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮﺟﺎم
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد :دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﺟﺎم آﻣﺎده و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ دو ﻣﻮﺿﻮع
را ﻃﺮح ﮐﺮدم .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﻬﺎ دﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻨﻮز وارد ﻣﯿﺪان ﻧﺸﺪه اﻧﺪ… .
)ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان( ﻧﯿﺰ ﻃﺮح دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺴﺎس
ﺳﺎزی و آﮔﺎه ﺳﺎزی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ
ﭘﺬﯾﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .وی در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﮔﻔﺖ:
در آﺑﺎن و آذرﻣﺎه ﺳﺎل  95ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ و آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  77درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر …
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ
دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .راه اﻧﺪازی ﻃﺮح
ﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ در روﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﯾﮑﯽ از
ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ
و ﻣﺪل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻘﻒ
ﺑﺪﻫﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ… .
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮده و ﻃﯽ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺳﺎل
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ای از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری )ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ اﺷﺨﺎص و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ﮐﻤﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻢ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻋﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و
زﻋﻔﺮان و ﺗﺎ ﻫﺎﯾﺘﮏ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد …
… ،ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﻠﻮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﻣﺎزﻧﺪران
وﺳﻤﻨﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ واﻣﯿﺪ  8303 ،ﭘﺮوژه در ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  3500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و  5ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وی اﻓﺰود :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ  200واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﺗﺴﻬﯿﻞ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﻧﻈﺎرت ﻻزم ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی …
… :ﻋﺒﺎس ﮔﻮدرزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﺮوﺟﺮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮزاد رﺳﺘﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻌﺐ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ رﻓﻊ ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮ روﺳﺘﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .وی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه …
… ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل آب ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺮب از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه

اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﻬﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای در ﺣﺪ ﺣﺮف ﺑﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺎﻧﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ …
… :ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از وﻋﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﺧﺮﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ
آﻫﻨﯽ ورزﺷﯽ و ﺟﺪول ﮐﺸﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪوده ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوژه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ،زﯾﭗ
ﻻﯾﻦ و … …
ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻃﺮح ﻇﺮف ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ .وی
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح اﺧﺘﺼﺎص داده ﻧﺸﺪه و اﺟﺮای آن ﺑﺎ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اواﺧﺮ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻦ – ﺑﺮوﺟﻦ از ﻃﺮح
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد… .
اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ  304ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ وﻋﺪه آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ
رﺳﺪ  .ﺳﺎل  1394ﺗﻘﯽ ﮐﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار وﻗﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
وﯾﮋه ﻣﺮﻧﺪ  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻔﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 304
ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ در ﻣﺮﻧﺪ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ… .
ﺣﺠﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻨﺪری ﺑﺮای ﺻﺎدرات اﺳﺖ و
ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای آن در
ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎدی ﮔﻔﺖ :
در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﭘﺮوژه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻓﺎﯾﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ
از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﯾﻦ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه …
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه
ﻫﺎی آﺗﯽ ﺗﻮﺗﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺎ درآﻣﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ
دو ﻃﺮف از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﺗﻌﻬﺪات از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
و داراﯾﯽ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ دوﻟﺘﯽ را

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ
در اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺧﺬ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﻄﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻣﺪت اﺳﺖ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد
…

ﻣﺠﻠﺲ ،دوﻟﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ،آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای
ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ در  10ﺗﺎ  12ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ .وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓﻨﺎوری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ… ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﺗﺎل در ﻃﺮف ﻗﻄﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﻻ ً اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎز  11ﻫﯿﭻ ﭘﺮوژه ای
ﻧﺪارد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﻃﺮف ﻗﻄﺮ اﻧﺪک اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت دو ﻃﺮف را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ
ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل در ﺳﺎل ﻫﺎی  2000و
 2007ﻧﯿﺰ ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﻢ… .
… ﻃﺒﯿﺒﯿﺎن اﻓﺰود :در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻮاره ﺳﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎی راﻧﺘﯽ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﯾﮏ زﻣﺎن اﺧﺘﻼس ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺖ و
ﺷﻠﻮار و ﮐﺮاوات اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و در زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ .وی
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ… .
… ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد؛
از اﻧﺘﻘﺎد ﺧﺎﻧﻮاده آﻗﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﺛﺎرش ﺗﺎ ورود ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ دار در ﺣﺎل اﮐﺮان .اﻧﺘﻘﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
آﻗﺎﺳﯽ از ﭼﺎپ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﺛﺎرش ﮐﺎرﻫﺎی زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آﻗﺎﺳﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… :در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  880ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اوراق ﺧﺮاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺼﻮب ﮐﺮد و در
اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﻧﯿﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .وی اداﻣﻪ داد :وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎﯾﺪ از

اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺴﺎل ﺟﻠﺴﻪ ای در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ از وزارت راه …
ﺻﺪراﻻﺷﺎره از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1396ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﺛﺮی داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ) (2آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ) (20ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﮑﺎر
 ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮده و در ﺷﺮف اﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ
دوﻟﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
… وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺒﮏ اﺑﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪ ﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه اﻟﮑﻞ ﺳﺎزی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد .وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﻬﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪی ﯾﺎﺑﺪ .آﻣﺮه ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺒﮏ آﺑﺎد ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و …
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